
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

 
 

ส่วนพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 
กลุ่มบริหารทรัพยกรบุคคล 

กันยายน ๒๕๖๓ 
 



สารบัญ 

 

หน้า 
  บทสรุปผู้บริหาร                               ๑ 

ส่วนที่ ๑ แบบฟอร์มรายงานและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ    ๒ – ๓6  
  และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

ส่วนที่ ๒ หลักฐานประกอบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน       ๓7 - 95 

  และปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

ส่วนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ             96 - 98 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจัยน าเข้าท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบัน เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และแผนการปฏิรูปประเทศ อันจะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีขับเคลื่อนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติบรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การปูองกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต เพื่อให้
บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมท่ีไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมท้ังมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
และการด าเนินงานของหน่วยงานขอรัฐ  
  ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้าน       
การทุจริต และพัฒนากลไกการด าเนินการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้ วยการบูรณา  
การท างาน ท้ังหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง และแจ้งเบาะแสการกระท าทุจริต   
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๒๐ โครงการ/กิจกรรม โดยในรอบ 12 เดือน ท่ีผ่านมา (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าได้มีผลส าเร็จการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
จ านวน 20 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมท้ังสิ้น ๓,132,000 บาท แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๒๔ โครงการ/กิจกรรม โดยในรอบ 12 เดือน 
ท่ีผ่านมา (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 24 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมท้ังสิ้น ๓,209,000 บาท 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๑ 
 

แบบฟอร์มรายงานและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

๑. ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการปรับ 
กระบวนคิด 
 

๑.ปรับฐานความคิด 
กล่อมเกลา ประยกุต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกชว่งวัย  

๑. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมบุคลากรสังกัด    
กรมสอบสวน คดีพิเศษได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน                  
๔ ประการ ได้แก่ วินัย พอเพียง 
สุจริต  จิตอาสา 

ร้อยละ ๘๕ 100 ตามที่แผนแม่บท
ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม  
กรมสอบสคดีพิเศษ 
ก าหนด 

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 
24 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ            
แล้วเสร็จทุกโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม          
กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(หลักฐาน 1) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

  ๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตามแนวทางประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมบุคลากรสังกัด 
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
ตามแนวทางประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

ร้อยละ ๘๕ ๙๒.๕๐ ๒๓๕,๐๐๐ บาท ด าเนินการจัดกิจกรรม บรรยายในหวัขอ้ 
“พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจรยิธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการพลเรือน” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา 
แกรน์ แจ้งวัฒนะ เป็นการจัดกิจกรรม 
ภายใต้ "โครงการปลุกจิตส านึกเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตรยิ์ และเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจทางด้านวินัย                
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม           
หลักธรรมาภิบาล เพื่อปูองกันและต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

หนังสือบันทึก
ข้อความ 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน/ภาพ
กิจกรรม 
(หลักฐาน 2) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน - ๓ - 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" โดยมี
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วม
โครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน  
ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม วินยั
ข้าราชการ และมาตรการการปูองกัน   
และปราบปรามการทุจริตในระดับมากขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ (Output :  
ร้อยละ ๙๐) โดยร้อยละความส าเร็จของ
การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทาง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
คือ ร้อยละ ๑๐๐ (Output : ร้อยละ ๘๕) 
ใช้เงินจ านวน ๑๙๕,๑๐๐ บาท 

  

  ๓. กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ  
 

๙๐ ๙๒.๕๐ ๒๓๕,๐๐๐ บาท ด าเนินการจัดกิจกรรมบรรยายในหัวขอ้ 
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง”  
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงแรมเบสท์
เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ 
เป็นการจัดกิจกรรม ภายใต้ "โครงการ 
ปลุกจิตส านึกเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจทางด้านวินัย และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม หลกัธรรมาภิบาล    
เพื่อปูองกันและต่อตา้นการทุจริตประพฤติ
มิชอบให้กับขา้ราชการและเจ้าหน้าทีก่รม
สอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓" โดยมีบุคลากรกรมสอบสวน        
คดีพิเศษเข้าร่วม 

หนังสือบันทึก
ข้อความรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน/ภาพ
กิจกรรม 
(หลักฐาน 3) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

- ๔ -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

       โครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน  
ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม วินยั
ข้าราชการ และมาตราการการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตในระดับมากขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ (Output :  
ร้อยละ ๙๐) ใช้เงินจ านวน ๑๙๕,๑๐๐ บาท 

  

  ๔. บรรจุวิชา “ศาสตร์พระราชา
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เข้าไปในหลักสูตรการสอบสวน
คดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และความเขา้ใจในองค์
ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๒. เพือ่น้อมน าแนวทางตาม
พระราชด าริมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการปฏบิัติงาน รวมทั้ง
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  

 
๘๐ ๑๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท 

๗๖๕,๗๕๐ บาท 
๑. ได้บรรจุวิชา "ศาสตร์พระราชาจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน" เข้าไปในหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ รุ่นที่ ๑๐ 
ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ ก.ค - ๒๙ ต.ค ๖๒ 
ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม จ านวน ๔๒ คน 
๒. ได้บรรจุวิชา “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เข้าไปในหลกัสูตรเจ้าหน้าที ่
คดีพิเศษ โดยได้ด าเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหนา้ที่คดีพิเศษ รุน่ที่ 
๒๐ ขึ้นระหว่างวันที ่๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
- ๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ โรงแรมอมาร ี
ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 
๒๒ คนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสตูร 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหนา้ที่
คดีพิเศษเข้าอบรมในวิชา “ศาสตร์  

๑. ก าหนดการ
โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
สอบสวนคดี
พิเศษ รุ่นที่ ๑๐ 
๒. รายละเอยีด
วิชา “ศาสตร์
พระราชาจาก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
๓. ก าหนดการ
โครงการ
ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที ่
คดีพิเศษ 
รุ่นที่ ๒๐ 
(หลักฐาน 4)   

กองพัฒนา
และสนับสนุน 
คดีพิเศษ 

- ๕ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

       พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (Output : ร้อยละ 
๘๐) ใช้เงินจ านวน ๓,๔๒๓,๙๑๒.๐๓ บาท 

  

  ๕. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
- การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี 
- ปฏญิาณตน “ขา้ราชการ DSI 
ไร้ทุจริต” 
- สร้างความตระหนักและ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร 
เช่น สวมเส้ือสีขาวทกุวันพุธ 
วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมบุคลากรกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ในการต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ  

 
๘๐ ๘๐ ๒๐๐,๐๐๐ บาท - จัดกจิกรรมวันคลายวันสถาปนากรม

สอบสวนคดีพิเศษ วันพฤหัสบดี่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น G และ
บริเวณข้างอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จัดพิธีปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต  
- แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร  สวมเส้ือสีขาวทุก
วันพุธ ใช้เงินจ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

๑.หนังสือบันทึก
ข้อความ 
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
จัดงานวันคล้าย
วันสถาปนากรม
สอบสวน 
คดีพิเศษ 
ครบรอบปีที่ ๑๗ 
(หลักฐาน 5)   
๒. ภาพกิจกรรม
เชิงสัญลักษณ์ใน
การต่อต้านการ
ทุจริตภายใน
องค์กร  สวมเส้ือ
สีขาวทุกวันพธุ
(หลักฐาน 6) 

ส านัก 
งานเลขานุการ

กรม 

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ชุมชนใสสะอาดร่วมต้าน 
ทุจริต 

๒. เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของพลเมือง 
และบูรณาการทกุภาค
ส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 
 

๖. กิจกรรมการคัดเลือก
บุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคคล
ต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ทุกระดับทกุ 
ประเภทต าแหน่งและทกุสาย 

ร้อยละ 
ราย 

๘๐ 
๕ 

97.97 
5 

๓๗,๐๐๐ บาท กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับ
รางวัลบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ”  
โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี ้
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด าเนินกจิกรรม
การคัดเลือกบุคลากร เพือ่รับรางวัลบุคคล
ต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ประจ าป ี

๑. หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๒๑/๑๙๙  
ลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๓ 
รายงานผล 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร  

- ๖ -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  งาน ปฏิบัติงานดว้ยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม 
2. เพื่อเป็นการยกยอ่งและ 
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ม ี
ความประพฤติดีปฏิบัติตนตาม
แนวทางการเป็นข้าราชการและ 
บุคลากรภาครัฐที่ดีและตามหลัก
ค่านิยมสร้างสรรค์  ๕ ประการ 
ที่ ก.พ.ก าหนด 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เสนออธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ลง
นามในประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้
ได้รับการคัดเลือกฯ จ านวน ๕คน  
 

การด าเนิน
กิจกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร       
เพื่อรับรางวัล
บุคคลต้นแบบ 
“คนดี ดีเอสไอ” 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒
(หลักฐาน 7) 
๒. ประกาศกรม
สอบสวนคดี
พิเศษ          
(หลักฐาน 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๗. กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานชมรม “ดีเอสไอ   
ใสสะอาด” 
วัตถุประสงค ์ 
เพื่อเป็นกลไกและสร้างเครือข่าย
ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 

ครั้ง ๑ 
 

1 - จัดกิจกรรมเพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ชมรม “ดีเอสไอ ใสสะอาด” โดยมีผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
-  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนา
บุคลากรและจริยธรรม ได้ด าเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการชมรม “ดีเอสไอ     
ใสสะอาด” จ านวน 8 ท่าน 

หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑.๕/
๑๘๓๘ ลงวันที่ 
๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ รายงาน
ผลคะแนนการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
ชมรม “ดีเอสไอ 
ใสสะอาด” 
(หลักฐาน 9) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

- 7 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นทางทุจริตเชิงนโยบาย 
ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

๑. ร้อยละที่ลดลงการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

๑. วางมาตรการเสริม 
และรายงานผลสะท้อน
การสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

๘. การประเมินความเส่ียง 
จัดท ามาตรการควบคุมภายใน
เพื่อปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์  
เพื่อประเมินความเส่ียงด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และจัดท ามาตรฐานการควบคุม
เพื่อปูองกันมิให้เกิดการทุจริต  

ฉบับ 
มาตรการ 

๑ 
๑ 

1  
1 

- การประเมินความเส่ียง จัดท ามาตรการ
ควบคุมภายในเพือ่ปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมีผลการด าเนินการ 
ดังนี้ 
1. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สว่นพฒันา
บุคลากรและจริยธรรม ขอความเห็นชอบ 
มาตรการ/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของส่งแบบการคัดเลือก
กระบวนงาน และแผนบรหิารความเส่ียง           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปยังผู้อ านวยการ         
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
ยุติธรรม 
3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จัดท าประกาศ            
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เร่ือง มาตรการ
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของกรมสอบสวน       
คดีพิเศษ 

1. หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑.๕/
๑๐๖๘ ลงวันที่ 
๒๐ เมษายน 
๒๕๖๓ ขอความ
เห็นชอบ
มาตรการ/
แนวทางในการ
จัดการความ
เส่ียงของ               
กรมสอบสวน                 
คดีพิเศษ 
(หลักฐาน 10) 
2. หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑.๕/
๑๐๒๐ ลงวันที่ 
๒๓ เมษายน 
๒๕๖๓ ของส่ง
แบบการคัดเลือก
กระบวนงาน 
และแผนบริหาร
ความเส่ียง           
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ไปยัง 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

- ๘ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

        ผู้อ านวยการ         
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวง
ยุติธรรม 
(หลักฐาน 11) 
3. ประกาศ            
กรมสอบสวนคดี
พิเศษ เร่ือง 
มาตรการ
แยกแยะ
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมของกรม
สอบสวน       
คดีพิเศษ 
(หลักฐาน 12) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

๑. ร้อยละของความ 
พึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการยับยั้งและปอูงกัน
การทุจริตที่เกิดขึ้น 

๑. สร้าง พัฒนากลไก 
นวัตกรรม รูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานการปอูงกัน 

๙. กิจกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต  
และส่งเสริมคุณธรรม  
วัตถุประสงค์  

ฉบับ ๑ ๑ - เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ อธิบด ี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นชอบแผนปฏบิัติ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ 

หนังสือบันทึก
ข้อความ 
ท้ายหนังสือ     
กลุ่มบริหาร 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

- 9 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

 การทุจริต เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งกับการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรม 

 

    ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ณ เดือน
มกราคม ๒๕๖๓) ทา้ยหนังสือกลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ ยธ 
๐๘๐๑.๕/๑๗๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๓ 

ทรัพยากรบุคคล 
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 
๐๘๐๑.๕/๑๗๓ 

ลงวันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๓  
หลักฐาน 13) 

 

  ๑๐. กิจกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง  
วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตกิารใชจ้่าย
งบประมาณและแผนการจัดซ้ือจดั
จ้าง.ประจ าปีงบประมาณ 
.พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงาน และประกาศ
ให้สาธารณชนได้รับทราบ  
เพื่อประโยชน์ในการควบคุม 
ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผน 

 ฉบับ ๒ ๒ - กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนการจัดซ้ือจัดจา้ง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท้ายหนังสือ
กนย. ที่ ยธ ๐๘๑๕/๑๓๔๔ ลงวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๓๒ (Output : ๑ ฉบับ)  
และส านักงานเลขานกุารกรมได้มีการ
ด าเนินงานจัดแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เป็นรายโครงการ โดยมีการเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Output : 
๑ ฉบับ) 

๑. แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ของ               
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ท้าย
หนังสือกนย. 
ที่ ยธ ๐๘๑๕/
๑๓๔๔ ลงวันที ่
๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
(หลักฐาน 14) 
๑. แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
(หลักฐาน ๑5) 

ส านักงาน
เลขานุการ
กรม/กอง
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

 

  ๑๑. กิจกรรมประกาศเจตจ านง
สุจริต และนโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใส  
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้บริหารหนว่ยงานได้
ก าหนดนโยบายและจัดท า 

ฉบับ 
ร้อยละ 

๑ 
๘๐ 

1 
98.41 

- กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต         
และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใส โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี ้
1. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สว่นพฒันา
บุคลากรและจริยธรรม ด าเนินงานโครงการ 

1. หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑.๕/
1797 ลงวันที่ 
16 กรกฎามค  

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 
- 10 - 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ประกาศเจตจ านงสุจริต และ
นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในองค์กร เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานยึดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ และเผยแพร่ให้
ประชาชนทั่วไปรับทราบ 

    แสดงเจตจ านงการไม่ทุจริตในการปฏิบตัิ
หน้าที่และเป็นบุคลากรที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีร้อยละ 
การรับรู้ประกาศเจตจ านงสุจริต          
และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร จ านวน ๑,๓๘๖ ราย   
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๑  
2. ด าเนินการจัดท าประกาศเจตจ านงการ
บริหารด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ประจ าป ี
๒๕๖๓ จ านวน 1 ฉบบั 

๒๕๖๓ รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
โครงการแสดง
เจตจ านงการไม่
ทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าทีแ่ละ
เป็นบุคลากรที่ดี 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(หลักฐาน 16) 
2. ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
ประจ าป ี๒๕๖๓ 
(หลักฐาน 17) 

 

  ๑๒. โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์้อมูลการปูองกัน 
และต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ชอ่งทางต่างๆ 
ทุจริตในหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การปูองกันและต่อต้านการ 

ชุด ๑ ๑ - เผยแพร่ผ่านทาง www.dsi.go.th 
Facebook DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
Facebook DSI News บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์ภายในลิฟต์และบริเวณ
หน้าลิฟต์ ชั้น G อาคารกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 

ภาพการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการ
ปูองกันและ
ต่อต้านการ
ทุจริตผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
ช่องทางต่างๆ 
(หลักฐาน ๑8) 

ส านักงาน
เลขานุการ 

กรม 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน - ๑๑ - 

http://www.dsi.go.th/


ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ๑๓. โครงการรณรงค์ข้าราชการ
ไทยหัวใจสีขาว 
วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นการแสดงออก 
เชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้าน 
การทุจริต 

ร้อยละ ๙๐ 100 - บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ           
ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต โดยร่วมกันสวมเส้ือสีขาว          
ทุกวันพธุ 

1. หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
0801/698  
ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2563 
ขอรายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการรณรงค์
ข้าราชการไทย
หัวใจสีขาว 
(หลักฐาน 19) 
2. ภาพถ่าย 
(หลักฐาน 20) 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 

๒. ร้อยละของคดีหรือการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตที่ลดลง 

๒. การพัฒนา วิเคราะห ์
บูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรม
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

๑๔. กิจกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) 
วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน
ตามข้อสังเกตของผู้ประเมิน
ประกอบการยกระดับ                 
ค่าคะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 

ร้อยละ ๘๘ - - กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์กร         
เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรม                
และความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)     
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนา
บุคลากรและจริยธรรม  ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ : โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         
ในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ 

หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑.๕/
๒๐๐๐ ลงวันที่ 
๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓ รายงาน
ผลการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ของกรม
สอบสวนคดี
พิเศษ : โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ  

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

- 1๒ - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

        ความโปร่งใสใน
การด าเนินของ

หน่วยงานภาครัฐ 
(หลักฐาน 21)      

 

๓. ร้อยละความส าเร็จของ
ผลการด าเนินการปูองกัน
การทุจริต 

๓. พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากร
ด้านการปูองกันการ
ทุจริต 

๑๕. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กับแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวั 
และผลประโยชน์สว่นร่วม  
วัตถุประสงค์  
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม สร้างค่านิยมตอ่ต้าน
การทุจริตแก่บุคลากร ให้
ประชาชนเกิดการยอมรับและ
เช่ือมั่นในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ ๘๐ ๙๒.๕๐ ๒๓๕,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมบรรยายหวัข้อ “พรบ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอูงกัน            
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๖ เร่ือง การขัดกันระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรนด์
แจ้งวัฒนะ เป็นการจัดกจิกรรม ภายใต้  
“โครงการปลุกจิตส านึกเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจทางด้านวินัย และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  
เพื่อปูองกันและต่อตา้นการทุจริตประพฤติ
มิชอบให้กับขา้ราชการและเจ้าหน้าที ่  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" โดยผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้เข้าใจเกีย่วกับคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยขา้ราชการ และมาตราการ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต คิด
เป็นร้อยละ ๙๒.๕๐  

หนังสือบันทึก
ข้อความรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน/ภาพ
กิจกรรม 
(หลักฐาน 22) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

  ๑๖. กิจกรรมการให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  
 

ร้อยละ ๙๐ ๙๒.๕๐ ๒๓๕,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมบรรยายในหวัข้อ "ความรู้
เกี่ยวกบัวินยัของข้าราชการ" เมื่อวันที่          
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น 

 หนังสือบันทึก
ข้อความรายงาน
ผลการ 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

 รอบ ๖ เดือน 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  วัตถุประสงค์    
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ทางวินัย และเพื่อปอูงกันไม่ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระท าผิดวินยั 

    พลัสแวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ เป็นการ
จัดกิจกรรม ภายใต้ "โครงการปลุกจิตส านึก
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์          
และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันและตอ่ต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓"          
โดยมีบุคลากรเข้ารว่มโครงการ จ านวน 
๑๐๐ คน ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จรยิธรรม วินัย
ข้าราชการ และมาตราการการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตคิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๕๐ (Output : ร้อยละ ๙๐) 

ด าเนินงาน/ภาพ
กิจกรรม 
(หลักฐาน 23) 

 

  ๑๗. บรรจวุิชา “วินัยข้าราชการ 
คุณธรรม จรยิธรรม และบทบาท
หน้าที่ของพนกังานสอบสวนคดี
พิเศษ ในการปฏิบัติงาน                       
ในหลักสตูรการสอบสวนคดีพิเศษ”  
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ความมีระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เสริมสร้างจิตส านึกในการด ารง
ตนอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท บรรจุวิชา “วินัยข้าราชการ คุณธรรม
จริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ในการปฏิบัติงาน            
ในหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ”  
ได้บรรจุวิชา "วินัยขา้ราชการ คุณธรรม 
จริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษในการปฏบิัติงาน"      
เข้าไปในหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้
ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รุ่นที ่๑๐  
ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมอืง  

๑. ก าหนดการ
โครงการ
ฝึกอบรม
หลักศูตร
สอบสวนคดี
พิเศษ รุ่นที่ ๑๐ 
๒. รายละเอยีด
วิชา “วินัย
ข้าราชการ  
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
บทบาทหน้าที ่

กองพัฒนา
และสนับสนุน 

คดีพิเศษ 

 รอบ ๖ เดือน 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

       แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด          
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๔๒ คน      
ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เขา้อบรมใน
วิชา "วินัยข้าราชการ คุณธรรม จรยิธรรม 
และบทบาทหน้าที่ของพนกังานสอบสวน
คดีพิเศษในการปฏิบัติงาน" คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ (Output : ร้อยละ ๘๐) ใช้เงิน 
๒,๖๕๘,๖๐๒.๐๓ บาท 

ของพนักงาน
สอบสวน 
คคีพิเศษในการ
ปฏิบัติงาน 
(หลักฐาน 24) 

 

  ๑๘. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยว
มาตรการในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  
มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบั
มาตรการในการปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริต                  

ร้อยละ  
 

๙๐ ๙๒.๕๐ ๒๓๕,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมบรรยายหวัข้อ “พรบ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอูงกัน           
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๖ เร่ือง การขัดกันระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรนด์
แจ้งวัฒนะ เป็นการจัดกจิกรรม ภายใต้ 
"โครงการปลุกจิตส านกึเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจทางด้านวินัย และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  
เพื่อปูองกันและต่อตา้นการทุจริตประพฤติ
มิชอบให้กับขา้ราชการและเจ้าหน้าทีก่รม
สอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓"  ซ่ึงผู้เข้าร่วม โครงการฯ        
มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
วินัยขา้ราชการ และมาตราการการปูองกัน 

 หนังสือบันทึก
ข้อความรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน/ 
ภาพกิจกรรม 
(หลักฐาน 25) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
 

 

 รอบ ๖ เดือน 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

       และปราบปรามการทุจริต คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๕๐ (Output : ร้อยละ ๙๐) ใช้เงิน
จ านวน ๑๙๕,๑๐๐ บาท 

  

  ๑๙. บรรจวุิชา “มาตรการใน    
การปูองกันและปราบปราม        
การทจุริต” ในหลกัสูตรการ
สอบสวนคดีพิเศษ และหลกัสูตร
เจ้าหน้าที่คดพีิเศษ"  
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  
มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
 

ร้อยละ  ๘๐ ๑๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
๗๖๕,๗๕๐ บาท 

๑. ได้บรรจุวิชา "มาตรการในการปูองกนั
และปราบปรามการทุจริต"  เข้าไปใน
หลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้
ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รุ่นที ่๑๐ ขึ้น
ระหว่างวันที ่๒๔ กรกฎาคม - ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง          
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีผู้
เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๔๒ คน 
๒. ได้บรรจุวิชา "มาตรการเสริมในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต"  เข้าไป
ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ด าเนินการ
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที ่
คดีพิเศษรุ่นที่ ๒๐ ระหวา่งวันที ่๑๖ ธ.ค 
๖๒ - ๕ ก.พ. ๖๓ ณ โรงแรมอมารี ดอน
เมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๒๒ คน ผูท้ี่
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร พนกังาน
สอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
เข้าอบรมในวิชา "มาตรการเสริมในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต" คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ (Output : ร้อยละ ๘๐)    
ใช้เงิน ๓,๔๒๓,๙๑๒.๐๓ บาท 

๑. ก าหนดการ
โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
พนักงนสอบสวน
คดีพิเศษ รุ่นที่ 
๑๐ 
๒. รายละเอยีด
วิชา “มาตรการ
ในการปูองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต" 
๓. ก าหนดการ
โครงการ
ฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที ่
คดีพิเศษ 
รุ่นที่ ๒๐ 
๔. รายละเอยีด
วิชา “มาตรการ
เสริมใน 
การปูองกันและ
ทุจริต 
(หลักฐาน 26) 

กองพัฒนา
และสนับสนุน 

คดีพิเศษ 

 รอบ ๖ เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของ
ก า ร ด า เ นิ น ค ดี ทุ จ ริ ต
จ าแนกตามขนาดและ
ประเภทคด ี
 

๑. ปรับปรุงระบบรับ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต
และตรวจสอบความ
ถูกต้องของทรัพย์สิน
และหนี้สินให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒๐. โครงการ “ตู้สีขาว” 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ หรอืผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สามารถร้องเรียน ร้องทุกข์      
เพื่อน าข้อร้องเรียนร้องทุกข์มา
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดปัญหา 
การประพฤติมิชอบ ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์การ
ปูองกันและปราบปราม    
การทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

ร้อยละ  ๘๐ 80 - ด าเนินการติดตั้งตู้สีขาวไว้ ณ อาคาร      
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น ฌ และสว่นที่ตั้ง
ปฏิบัติงานกรมสอบสวนดคีพิเศษ อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๒          
และท าการเปิดตู้ทั้ง ๒ ตู้ ทุกวันศุกร์         
ของสัปดาห์  

๑. หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
0801/814 
รายงานการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
และแผนส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม          
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
(หลักฐาน 27) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

๑  ด้านพอเพียง ๑. วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและเสริมสร้าง
วินัยขา้ราชการด้วย
ความพอเพยีง มีวินยั 
สุจริต จิตอาสา 

๓. กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ  
 

๙๐ ๙๒.๕๐ ๒๓๕,๐๐๐ บาท ด าเนินการจัดกิจกรรมบรรยายในหัวขอ้ 
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง”  
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงแรมเบสท์
เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ 
เป็นการจัดกิจกรรม ภายใต้ "โครงการ 
ปลุกจิตส านึกเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจทางด้านวินัย และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม หลกัธรรมาภิบาล  
เพื่อปูองกันและต่อตา้นการทุจริตประพฤติ
มิชอบให้กับขา้ราชการและเจ้าหน้าที ่   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" โดยมีบุคลากร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมโครงการ 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ซ่ึงผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้เข้าใจเกีย่วกับคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยขา้ราชการ และมาตราการ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ 
(Output : ร้อยละ ๙๐) ใช้เงินจ านวน 
๑๙๕,๑๐๐ บาท 

หนังสือบันทึก
ข้อความรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน/ภาพ
กิจกรรม 
(หลักฐาน ๑) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

 รอบ ๖ เดือน 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ๒. บรรจุวิชา “ศาสตร์พระราชา
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เข้าไปในหลักสูตรการสอบสวน
คดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ  
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และความเขา้ใจในองค์
ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๒. เพื่อน้อมน าแนวทางตาม
พระราชด าริมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการปฏบิัติงาน รวมทั้ง
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ  

 
๘๐ ๑๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท 

๗๖๕,๗๕๐ บาท 
๑. ได้บรรจุวิชา "ศาสตร์พระราชาจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน" เข้าไปในหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  
รุ่นที่ ๑๐ ขึ้นระหว่างวันที ่๒๔ ก.ค - ๒๙ 
ต.ค ๖๒ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง 
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๔๒ คน 
๒. ได้บรรจุวิชา “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เข้าไปในหลกัสูตรเจ้าหน้าที ่
คดีพิเศษ โดยได้ด าเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหนา้ที่คดีพิเศษ  
รุ่นที่ ๒๐ ขึ้นระหว่างวันที ่๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒ - ๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓             
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรม จ านวน ๒๒ คนผู้ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร พนกังานสอบสวน 
คดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเข้าอบรม
ในวิชา “ศาสตร์พระราชาจากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
(Output : ร้อยละ ๘๐) 
ใช้เงิน ๓,๔๒๓๙๑๒.๐๓ บาท 
 

๑. ก าหนดการ
โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
พนักงาน
สอบสวน          
คดีพิเศษ         
รุ่นที่ ๑๐ 
๒. รายละเอยีด
วิชา “ศาสตร์
พระราชาจาก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
๓. ก าหนดการ
โครงการ
ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที ่
คดีพิเศษ 
รุ่นที่ ๒๐ 
(หลักฐาน ๒)   

กองพัฒนา
และสนับสนุน 

คดีพิเศษ 

 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน - 19 - 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

๑. ด้านวินยั ๑. วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและเสริมสร้าง
วินัยขา้ราชการด้วย
ความพอเพยีง มีวินยั 
สุจริต จิตอาสา 

๓. การจัดท าแนวทางการแต่ง
กายและ การแสดงตนของ
บุคลากรกรมสอบสวน             
คดีพิเศษ 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย                   
เกิดความสง่างาม แสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจในเกียรติ ศักดิ์ศรี
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สร้าง
ความศรัทธาต่อองค์กร รวมถึง
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของ
กรมสอบสวน คดีพิเศษ 
๒. เพื่อเป็นแนวทางให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
กรมสอบสวนคดพิเศษ                
ได้น าไปยึดปฏิบัต ิ

ฉบับ 
ช่องทาง 

๑ 
อย่างน้อย  
๑ ช่องทาง 

- - 1. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายในการ
จะด าเนินการปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษ       
ซ่ึงปฏิบัติงานปกติของกรมสอบสวน            
คดพีิเศษ โดยมีการแต่งตั้งคณะท างาน
ปรับปรุงพิจารณาเครื่องแบบพิเศษซึ่ง
ปฏิบัติงานปกต ิและมีพันต ารวจโท สุภทัธ์ 
ธรรมธนารักษ ์รองอธิบดกีรมสอบสวน         
คดีพิเศษ ๓ เป็นหัวหนา้คณะท างาน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจความต้องการ
และความคิดเห็นในการปรับปรุง
เครื่องแบบพิเศษ โดยกลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะน าผลจากการ
ด าเนินงานของคณะท างานดังกล่าว          
มาใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุง              
แนวทางการแต่งกายให้สอดคล้องกับ
เครื่องแบบใหม่ และพิจารณาแต่งต้ัง
คณะท างานเพื่อจัดท าหลกัเกณฑ์การยก
ย่องและชมเชยบุคลากรกรมสอบสวน         
คดพีิเศษ ในเรื่องการแต่งกาย                       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอ่ไป 
2. น าแนวทางการแต่งกาย/การปฏบิัตติน/
การแสดงตนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีใน
การเป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ    
ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและลงนามแล้วเมื่อ
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ซ่ึงได้มีการแจ้งเวยีน
แนวทาง ฯ ดังกลา่วให้บุคลากรในสังกัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษทราบและถือปฏฺบิัติ 

1. ค าสั่ง      
กรมสอบสวน    
คดีพิเศษ ที่ ยธ
๑๐๐๔/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๕ 
พ.ค. ๒๕๖๓ 
เร่ือง แต่งต้ัง
คณะท างานฯ 
(หลักฐาน ๓) 
2. หนังสือ
บันทึกข้อความ
ด่วนที่สุด ที่ ยธ
๐๘๐๑.๕/
๒๖๔๙ 
ลงวันที่ ๒๗ 
กันยายน 
๒๕๖๒ 
(หลักฐาน 4) 
3. หนังสือ
บันทึกข้อความ
ด่วนที่สุด ที่ ยธ
๐๘๐๑.๕/ว 
๒๖๕๙  
ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน 
๒๕๖๒ 
(หลักฐาน 5) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
 

 รอบ ๖ เดือน 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

       แล้ว มาใช้เป็นแนวทางในการสุ่มตรวจ
หน่วยงานตา่ง ๆ ภายในกรมสอบสวน       
คดีพิเศษ 

  

  ๔. กิจกรรมการให้ความรู้
เกี่ยวกบัวินยัข้าราชการ  
วัตถุประสงค์    
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ทางวินัย และเพื่อปอูงกันไม่ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระท าผิดวินยั 

ร้อยละ ๙๐ ๙๒.๕๐ ๒๓๕,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมบรรยายในหวัข้อ "ความรู้
เกี่ยวกบัวินยัของข้าราชการ" เมื่อวันที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น 
พลัสแวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ เป็นการ
จัดกิจกรรม ภายใต้ "โครงการปลุกจิตส านึก
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์             
และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันและตอ่ต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓"        
โดยมีบุคลากรเข้ารว่มโครงการ จ านวน 
๑๐๐ คน  ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จรยิธรรม วินัย
ข้าราชการ และมาตราการการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตคิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๕๐ (Output : ร้อยละ ๙๐) 

หนังสือบันทึก
ข้อความรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน/ภาพ
กิจกรรม 
(หลักฐาน 6) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
 

 

  ๕. บรรจวุิชา “วินัยข้าราชการ 
คุณธรรม จรยิธรรม และบทบาท
หน้าที่ของพนกังานสอบสวนคดี
พิเศษ ในการปฏิบัติงาน                       
ในหลักสตูรการสอบสวนคดีพิเศษ”  
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  

ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท บรรจุวิชา “วินัยข้าราชการ คุณธรรม
จริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ในการปฏิบัติงาน          
ในหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ”  
ได้บรรจุวิชา "วินัยขา้ราชการ คุณธรรม 
จริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของพนักงาน 

๑. ก าหนดการ
โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
พนักงาน
สอบสวนคดี 

กองพัฒนา
และสนับสนุน 

คดีพิเศษ 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ตระหนักถึงความส าคัญของ
ความมีระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เสริมสร้างจิตส านึกในการด ารง
ตนอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

    สอบสวนคดีพิเศษในการปฏบิัติงาน"      
เข้าไปในหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รุ่นที่ 
๑๐ ขึ้นระหว่างวันที ่๒๔ กรกฎาคม - ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมอืง          
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด        
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๔๒ คน        
ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เขา้อบรม      
ในวิชา "วินัยขา้ราชการ คุณธรรม 
จริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษในการปฏบิัติงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ (Output : ร้อยละ ๘๐)        
ใช้เงินจ านวน ๒,๖๕๘,๖๐๒.๐๓ บาท 

พิเศษ รุ่นที่ ๑๐ 
๒. รายละเอยีด
วิชา “วินัย
ข้าราชการ  
คุณธรรม 
จริยธรรม       
และบทบาท
หน้าที่ของ
พนักงาน
สอบสวน 
คคีพิเศษในการ
ปฏิบัติงาน 
(หลักฐาน 7) 

 

๑. ด้านสุจริต ๑. วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและเสริมสร้าง
วินัยขา้ราชการด้วย
ความพอเพยีง มีวินยั 
สุจริต จิตอาสา 

๖. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยว
มาตรการในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  
มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบั
มาตรการในการปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริต                  

ร้อยละ  
 

๙๐ ๙๒.๕๐ ๒๓๕,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมบรรยายหวัข้อ “พรบ.ประกอบ
รัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการปอูงกนัและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ เร่ือง การ
ขัดกันระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” เมื่อวันที่ ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๒  โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น 
พลัสแวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ เป็นการ
จัดกิจกรรม ภายใต้ "โครงการปลุกจิตส านึก
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์และ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านวนิัย 
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อปอูงกันและต่อตา้น  

หนังสือบันทึก
ข้อความรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน/ 
ภาพกิจกรรม 
(หลักฐาน 8) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
 

 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน - 22 - 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

       การทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓"           
ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม 

  

  ๗. บรรจวุิชา “มาตรการใน  
การปูองกันและปราบปราม        
การทจุริต” ในหลกัสูตรการ
สอบสวนคดีพิเศษ และหลกัสูตร
เจ้าหน้าที่คดพีิเศษ"  
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  
มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการ 
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
 

ร้อยละ  ๘๐ ๑๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท ๑. ได้บรรจุวิชา "มาตรการในการปูองกนั
และปราบปรามการทุจริต"  เข้าไปใน
หลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้
ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การสอบสวนคดพีิเศษ รุ่นที ่๑๐ ขึ้นระหวา่ง
วันที ่๒๔ กรกฎาคม - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ  และต่างจังหวัด มีผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรม จ านวน ๔๒ คน 
๒. ได้บรรจุวิชา "มาตรการเสริมในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต" เข้าไปในหลักสูตร
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ด าเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 
๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ ธ.ค. 25๖๒ - ๕ ก.พ. 
25๖๓ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน ๒๒ คน ผู้ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร พนักงานสอบสวน       
คดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเข้าอบรมใน
วิชา "มาตรการเสริมในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต" คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ใช้เงินจ านวน ๒,๖๕๘,๖๐๒.๐๓ บาท 

๑. ก าหนดการ
โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการ
สอบสวน        
คดีพิเศษ รุ่นที่ 
๑๐ 
๒. รายละเอียด
วิชา “มาตรการ
ในการปูองกัน
ปราบปราม       
การทุจริต" 
๓. ก าหนดการ
โครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่คดี
พิเศษ รุ่นที่ ๒๐ 
๔. รายละเอียด
วิชา “มาตรการ
เสริมในการ
ปูองกัน           
และทุจริต" 
(หลักฐาน 9) 
 

กองพัฒนา
และสนับสนุน 

คดีพิเศษ 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ๘. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
- การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี 
- ปฏญิาณตน “ขา้ราชการ DSI 
ไร้ทุจริต” 
- สร้างความตระหนักและ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร 
เช่น สวมเส้ือสีขาวทกุวันพุธ 
 วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมบุคลากรกรม 
สอบสวนคดีพิเศษ ได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ในการต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ  

 
๘๐ ๘๐ ๒๐๐,๐๐๐ บาท - จัดกจิกรรมวันคลายวันสถาปนากรม

สอบสวนคดีพิเศษ วันพฤหัสบดี่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น G และ
บริเวณข้างอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จัดพิธีปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต  
- แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร  สวมเส้ือสีขาว        
ทุกวันพธุ ใช้เงินจ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

๑.หนังสือบันทึก
ข้อความ 
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
จัดงานวันคล้าย
วันสถาปนา      
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 
ครบรอบปีที่ ๑๗ 
(หลักฐาน 10)   
๒. ภาพกิจกรรม
เชิงสัญลักษณ ์     
ในการต่อต้าน
การทุจริตภายใน
องค์กร  สวมเส้ือ
สีขาวทุกวันพธุ
(หลักฐาน 11) 

ส านัก 
งานเลขานุการ

กรม 

  ๙. กิจกรรมประกาศเจตจ านง
สุจริต และนโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใส  
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้บริหารหนว่ยงานได้
ก าหนดนโยบายและจัดท า
ประกาศเจตจ านงสุจริต  
และนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในองค์กร 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานยึดเป็น
แนวทางปฏบิัติ และเผยแพร่ให ้

ฉบับ 
ร้อยละ 

๑ 
๘๐ 

- - กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต         
และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใส โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี ้
1. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สว่นพฒันา
บุคลากรและจริยธรรม ด าเนินงานโครงการ
แสดงเจตจ านงการไม่ทุจริตในการปฏิบตัิ
หน้าที่และเป็นบุคลากรที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีร้อยละ 
การรับรู้ประกาศเจตจ านงสุจริต          
และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ 

1. หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑.๕/
1797 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 
๒๕๖๓ รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
โครงการแสดง
เจตจ านงการไม่ 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ประชาชนทั่วไปรับทราบ     โปร่งใสในองค์กร จ านวน ๑,๓๘๖ ราย        
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๑  
2. ด าเนินการจัดท าประกาศเจตจ านงการ
บริหารด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ประจ าป ี
๒๕๖๓ จ านวน 1 ฉบบั 

ทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
และเป็นบุคลากร
ที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(หลักฐาน 12) 
2. ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
ประจ าป ี๒๕๖๓ 
(หลักฐาน 13) 

 

  ๑๐. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กับแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวั 
และผลประโยชน์สว่นรวม  
วัตถุประสงค์  
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม สร้างค่านิยมตอ่ต้าน
การทุจริตแก่บุคลากร ให้
ประชาชนเกิดการยอมรับและ
เช่ือมั่นในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ ๘๐ ๙๒.๕๐ ๒๓๕,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “พรบ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน               
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๖ เรื่อง การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรนด์
แจ้งวัฒนะ เป็นการจัดกิจกรรม ภายใต้  
“โครงการปลุกจิตส านึกเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจทางด้านวินัย และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล       
เพื่อปูองกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่           

หนังสือบันทึก
ข้อความรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน/ภาพ
กิจกรรม 
(หลักฐาน ๙) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

       กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" โดยผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้เข้าใจเกีย่วกับคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยขา้ราชการ และมาตรการ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต        
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐  

  

๑. ด้านจิตอาสา ๑. วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและเสริมสร้าง
วินัยขา้ราชการด้วย
ความพอเพยีง มีวินยั 
สุจริต จิตอาสา 

๑๑. กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วัตถุประสงค ์ 
๑. เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มีจิตสาธารณะร่วมบริจาคโลหิต
ถวายเป็น พระราชกุศลพร้อมกับ
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั  
๒. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรในการด าเนิน
กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 

คน ๑๐๐ - - กิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยเหลอืเพื่อน
มนุษย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ส านักงาน
เลขานุการกรม สว่นประชาสัมพันธ์        
ขอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม         
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีขา้ราชการ
และเจ้าหนา้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๒๑ คน 

หนังสือบันทึก
ข้อความ ที่ ยธ 
๐๘๐๑/๖๔๖   
ลงวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓          
ขอรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม         
กรมสอบสวน  
คดีพิเศษ  
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(หลักฐาน 10) 

ส านัก 
งานเลขานุการ

กรม 

  ๑๒. โครงการ “ดีเอสไอ สานฝัน 
ปันหนังสือ” ปีที่ ๔ 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อขอรับบริจาคหนังสือทั้งที่
เป็นหนังสือเก่าและหนังสือใหม่ 

ครั้ง อย่างน้อย  
๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง   จัดกิจกรรมเชิญร่วมบริจากหนังสือใหม ่
และเก่าที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กในวยัเรียน 
โดยตั้งจุดรับบริจากหนังสือ ณ บริเวณโถง
กลาง ชั้น ฌ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑/ว ๑๑๗ 
ลงวันที่                 

 

 รอบ ๖ เดือน 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  เพื่อน าไปมอบให้โรงเรียน ในถิ่น
ทุรกันดาร หรือสถานศึกษาต่างๆ             
ที่ขาดแคลนหนังสือ ผ่านมูลนิธิ
แสง – ไซ้กี เหตระกูล (เดลินิวส์)  
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม ซ่ึงด าเนินกิจกรรม
ภายใต้หลักจริยธรรมและการ
จัดการที่ด ีเนื่องในโอกาส
ครบรอบการสถาปนากระทรวง
ยุติธรรม  
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รู้จัก
การแบ่งปันหนังสือต่างๆ เพือ่
มอบให้กับโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาต่างๆ  
๔. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และสื่อมวลชนและสาธารณชน 

   - เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ เร่ือง   
ขอเชิญร่วม
บริจากหนังสือใน
โครงการ           
“ดีเอสไอ      
สานฝัน            
ปันหนังสือ”         
ปีที่ ๔ 
(หลักฐาน ๑1) 

 

  ๑๓. โครงการ “DSI ช่วยเหลือ 
ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชวีิต” 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน                
การช่วยเหลือ ส่งเสริมโอกาส
ทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาส  

ครั้ง ๑ 1 - ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนชว่ย
ประชาสัมพันธ ์ด าเนินการโครงการ “DSI 
ช่วยเหลือผูย้ากไร้ ใหโ้อกาสชีวิต”            
โดยด าเนินการต้ังกล่องรับบริจาคของมือ
สอง ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น G อาคาร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
0801/680  
ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 
2563 ขออนุมัติ
โครงการ           

ส านัก 
งานเลขานุการ

กรม 
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ตัวชี้วัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ 
และเจ้าหนา้ที่กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ รู้จักแบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม 
๓. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรในการด าเนิน
กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

     
 

“DSI ช่วยเหลอืผู้
ยากไร้ ให้โอกาส
ชีวิต”         
(หลักฐาน 12) 

 

  ๑๔. โครงการ ดีเอสไอ ท าความ
ดีด้วยหวัใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต บุคคลภายนอก 
      ๑. กิจกรรมรับผิดชอบต่อ
สังคมภายใต้หลักจริยธรรม 
แบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
      ๒. กิจกรรมสานสัมพันธป์ัน
น้ าใจโลกสดใสในมือเรา มอบ
ของขวัญปีใหม่ใหก้ับ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างจังหวัด
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
ผูกพันและความสามัคคีของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
๒. เพื่อเป็นการปลกูฝังคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดทั้งการรู้จัก
แบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม 
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรในหน่วยงานท าความดี
ด้วยหวัใจ 

คน ๕๐ คน 
 
 

๕๐ คน 

๕๕ คน 
 
 

๖๒ คน 
 

- ๑. จัดกิจกรรมตามโครงการฯ เมื่อวันที ่๑๑  
ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้น าสิ่งของ เส้ือผ้า 
รองเท้า ข้าวสาร และเงินบริจาค  
ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด จ. นนทบุร ี
๒. จัดกิจกรรมตามโครงการฯ เมื่อวันที ่๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๓ โดยได้น าสิ่งของ เส้ือผา้ 
รองเท้า ข้าวสาร และ เงินบริจาค ณ ศนูย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
จังหวัดปทุมธาน ี

๑. หนังสือบันทึก
ข้อความ 
ที่ ยธ ๐๘๑๘/
๘๘๘ ลงวันที่ 
๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เร่ือง 
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
“ กปพศ.  
ท าความด ี
ด้วยหวัใจ 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต : 
ส่งต่อความสุข
ให้กับเด็กด้อย
โอกาสในสังคม” 
ประจ าป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(หลักฐาน ๑3) 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

        ๒. ภาพถ่าย
กิจกรรม 
(หลักฐาน ๑4) 

 

  ๑๕. โครงการดีเอสไอ ท าความดี
ด้วยหวัใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต บุคคลภายในหน่วยงาน 
1.กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ให้กับบุตรของเจ้าหนา้ที ่
ในหน่วยงาน  
2.กิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน
และการแบ่งปันโดยสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการ
ให้กับเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงาน 
กรณีเจ็บปุวย งานศพ แต่งงาน 
หรือการโยกย้าย 
3.กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ด้วยการเลี้ยงอาหาร
สัปดาห์ละครั้ง  
4.กิจกรรมสานสัมพันธ์ แบ่งบัน
สิ่งของที่จ าเป็นและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง
เจ้าหน้าที่กองปฏิบัตกิารพิเศษ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 
และแม่บ้าน กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 
วัตถุประสงค์  
1.เสริมสร้างให้บุคลากรมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
 
 
 
 
 

สัปดาห ์
ละคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้ง 

 
 
 
 
 

สัปดาห ์
ละคร้ัง 

(๑๘ ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๑. กองปฏิบัตกิารพิเศษได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากผู้บริหารและเจา้หน้าที่
ภายในหนว่ยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จัดเลี้ยงอาหารเย็นใหก้ับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภยัทุกเย็นวันพธุ 
๒. กองปฏิบัตกิารพิเศษได้จัดกิจกรรม 
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ บริเวณ หน้าอาคารกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 

๑. ภาพถ่าย
กิจกรรม 
(หลักฐาน ๑5) 
๒. ภาพถ่าย
กิจกรรม 
(หลักฐาน ๑6) 
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 รอบ ๑๒ เดือน 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน น าไปสู่
การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนตอ่ไป 
2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของบุคลากร เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภยั และแม่บา้นกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
3.เพื่อส่งเสริมการรู้จักแบ่งปัน 
และการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ช่วยเหลือผู้อื่นในการปฏบิัติงาน 
4.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหก้ับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 
และแม่บ้าน ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

       

  ๑๖. โครงการ “ดีเอสไอ  
ปลูกปุา” 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่หวงแหน
ทรัพยากรปาุไม้และมีสว่นรว่มใน
การดูแลรกัษาธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอ้ม 
2. เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ในการด าเนินกิจกรรม
ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ด าเนินกิจกรรมแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ครั้ง อย่างน้อย 
๑ ครั้งต่อปี 

1 - ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนชว่ย
ประชาสัมพันธ ์ด าเนินโครงการจิตอาสา
พระราชทาน “ปลูกต้นกล้าแห่งความด ี 
เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน ์กษัตริย์”    
จัดขึ้นเม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยมีคณะผู้บริหารและขา้ราชการเข้ารว่ม
โครงการ ทั้งส้ิน 100 คน 
 

หนังสือบันทึก
ข้อความ ที่ ยธ 
๐๘๐๑/๕๖๔   
ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ขอรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฎิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม      
กรมสอบสวน  
คดีพิเศษ 
ประจ าปี
งบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๓    
(หลักฐาน 17) 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 

 รอบ ๖ เดือน 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

๑. ด้านสุจริต ๑. พัฒนาผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติให้เป็น
แบบอยา่งที่ดี 
(Role Model)  
ในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และการ
รักษาวินยัข้าราชการ 

๑๗. กิจกรรมการคัดเลือก
บุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคคล
ต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ทุกระดับทกุ  
ประเภทต าแหน่งและทกุสาย
งาน ปฏิบัติงานดว้ยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม 
2. เพื่อเป็นการยกยอ่งและ 
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ม ี
ความประพฤติดีปฏิบัติตนตาม
แนวทางการเป็นข้าราชการและ 
บุคลากรภาครัฐที่ดีและตามหลัก
ค่านิยมสร้างสรรค์  ๕ ประการ 
ที่ ก.พ.ก าหนด 

ร้อยละ 
ราย 

๘๐ 
๕ 

- ๓๗,๐๐๐ บาท กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับ
รางวัลบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ”  
โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี ้
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด าเนินกจิกรรม
การคัดเลือกบุคลากร เพือ่รับรางวัลบุคคล
ต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เสนออธบิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ           
ให้ลงนามในประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้
ได้รับการคัดเลือกฯ จ านวน ๕คน  
 

๑. หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๒๑/๑๙๙  
ลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๓ 

รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม
การคัดเลือก
บุคลากร  เพื่อ
รับรางวัลบุคคล
ต้นแบบ “คนดี 
ดีเอสไอ” 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒
(หลักฐาน 18) 
๒. ประกาศกรม
สอบสวน            
คดีพิเศษ  
(หลักฐาน 19) 
 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

๑. จิตอาสา ๑. พัฒนาผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติให้เป็น
แบบอยา่งที่ดี 
(Role Model)  
ในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม                  

๑๘. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
จิตอาสา ๙๐๔ “ หลักสูตรหลัก
ประจ า” รุ่นที่ ๔/๖๒ 
 วัตถุประสงค ์ 
มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้บุคลากร 
มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน 
มีความเสียสละ มีอุดมการณ์  

ร้อยละ  ๙๐ ๑๐๐ - ๑. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งบุคลากร
จ านวน ๒ ราย ได้แก ่นายธีร์ธวัช แกว้ชว่ง 
และนายไพโรจน์ ศรีสวัสดิ์ เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 
“หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ 4/62  
ในระหว่างวันที ่5 พฤศจิกายน 2562 

๑. รายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกให้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
โครงการ 
จิตอาสา 

กองพัฒนา
และสนับสนุน 

คดีพิเศษ 

 รอบ ๖ เดือน 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

 และการรักษาวินยั
ข้าราชการ 

และมีความสามัคคี สามารถ
ท างานเป็นทีมได้  ซ่ึงเมื่อจบการ
ฝึกอบรมผู้รับการฝึกอบรม
จะต้องเป็นวิทยากรชั้นเลิศ 
สามารถปลูกฝังอุดมการณ์ 
ทัศนคติ ตลอดจนน าความรู ้
ที่ได้รับมาอบรมขยายผลให้
หน่วยงานของตนและพื้นที่ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
และเป็นแกนหลักจิตอาสาใน
หน่วยงานของตนเอง และจิตอาสา
ทั่วไป ท าหน้าที่จิตอาสา ๓ 
ประเภทได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สามารถขับเคลื่อนการท างาน 
จิตอาสาร่วมกับประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสืบสภาพ
ปัญหาในพื้นที่ให้ทางศูนย์
อ านวยการใหญ่มาวิเคราะห์
ช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม  
อีกทั้งท าให้ประชาชนมีส านึก
ความเป็นพลเมืองที่มีจิตใจ  
เป็นจิตอาสา ตลอดจนส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี 
ต่อประเทศ 

    ถึง 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร. โดย
บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของหลักสตูร 
ร้อยละ ๑๐๐ (Output : ร้อยละ ๙๐) 

พระราชทาน 
๙๐๔ “หลักสูตร
หลักประจ า”  
รุ่นที่ ๔/๖๒ 
กระทรวง
ยุติธรรม 
(หลักฐาน 20) 

 

 

 

 

 รอบ ๖ เดือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

๑. ด้านสุจริต ๑. สร้างและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  
ให้มีความเข้มแข็งตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๑๙. กิจกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) 
วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน
ตามข้อสังเกตของผู้ประเมิน
ประกอบการยกระดับ                 
ค่าคะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 

ร้อยละ ๘๘ - - กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) กลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม  
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ : 
โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ 

หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑.๕/
๒๐๐๐ ลงวันที่ 
๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓ รายงาน
ผลการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ของกรม
สอบสวนคดี
พิเศษ : โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(หลักฐาน 21)     

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

๑. จิตอาสาร ๑. เสรมิสร้างความเป็น
เอกภาพในหน่วยงาน
ด้วยคุณธรรม 

๒๐. โครงการดีเอสไอ ร่วมใจเชิดชู 
๕ ธันวาคม วันส าคัญของชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

คน ๑๐๐ คน ๖๗๔ คน - ๑. จัดกิจกรรมวันพุธที ่4 ธันวาคม 2562 
เวลา 08.00 น. พันต ารวจเอก ไพสิฐ  
วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
เป็นประธานในพธิีถวายพานพุ่มราช
สักการะ และถวายราชสดุด ีน้อมร าลึก       
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ  

หนังสือบันทึก 
ข้อความ ที่ ยธ 
๐๘๐๑2/๑๓๖๙ 
ลงวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง สรุปผลการ 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 
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ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ-
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ        
และส่งเสริมให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และการร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
2. เพื่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด าเนิน
ตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติตน
ตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ-
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 

    พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และวันส าคัญของชาติ 5 ธันวาคม 
2562 โดยมี นายไตรยฤทธิ ์เตมหิวงศ์  
และพันต ารวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล  
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
พร้อมด้วยขา้ราชการ และเจ้าหนา้ที่  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน ๖๗๔ คน 

จัดโครงการ  
“ดีเอสไอ ร่วมใจ 
เชิดชู ๕ ธันวาคม 
วันส าคัญ       
ของชาติ” 
(หลักฐาน 22) 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 

  ๒๑. โครงการดีเอสไอ เทิดไท้ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรม
ราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ีเนื่องใน
โอกาส เฉลิมพระชนมายุ ๔๑
พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
2. เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

คน ๑๐๐ 99 77,000 โครงการ “ดีเอสไอ เทิดไท้ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 3 มิถุนายน 
2563” ด าเนินการเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๖๓ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น G  อาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  จ านวน ๒๙ คน ซ่ึงบรรลุค่า
เปูาหมายตวัชี้วัดตามที่ก าหนด (ค่า
เปูาหมาย : ผู้เข้ารว่มจ านวน 100 คน )    
หมายเหตุ   
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 

หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑/๕๕๑
วันที่ ๔ มถิุนายน 
๒๕๖๓ สรุปผล
การจัดโครงการ 
“ดีเอสไอ เทิดไท้ 
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรม
ราชินี ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓
(หลักฐาน 23) 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน - 34 - 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  ได้แสดงออกถึงความจงรักภกัดี
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา               
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี ด้วยการจัด 
พิธีถวายราชสักการะและ
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่าง
สมพระเกียรติ 

    (COVID – ๑๙) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จึงไม่สามารถ ให้มีผู้เข้าร่วม                  
ตามค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

  

  ๒๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัว 
68 พรรษา  28 กรกฎาคม 
2563 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 68 พรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

คน  ๑๐๐ 28 - ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
ประชาสัมพันธ ์ด าเนินงานโครงการเฉลมิ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
68 พรรษา โดยมีผู้บริหารกรมสอบสวนคดี
พิเศษเข้าร่วมพิธ ีจ านวนทั้งสิ้น ๒๘ คน 
หมายเหตุ   
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 
(COVID – ๑๙) จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ จึงไม่สามารถ ให้มีผู้เข้าร่วมตาม
ค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑/๖๙๖  
ลงวันที่              
๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓             
ขอรายงานผล
การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม            
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 
(หลกัฐาน 24) 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 

  ๒๓. โครงการ “ดีเอสไอ เทิดไท้
พระแม่แก้วของแผ่นดิน ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๓” 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  

คน ๑๐๐ 29 - ส านักงานเลขานุการกรม ส่วน
ประชาสัมพันธ ์ด าเนินการจัดพิธถีวาย
เครื่องราชสักการะ และถวายพระพร           
ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนี      
พันปีหลวง ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม  

หนังสือบันทึก
ข้อความ ที ่ยธ 
๐๘๐๑/๗๔๖ ลง
วันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ขอรายงานผล 

ส านักงาน
เลขานุการ

กรม 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน - 35 - 



ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนือ่งในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา  
และส่งเสริมให้ข้าราชการ 
และเจ้าหนา้ที่กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ได้แสดงออกถึง 
ความจงรักภกัดีต่อพระองค์ท่าน 
2. เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตร 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกและการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

    ๒๕๖๓ ณ บริเวณโถงกลาง อาคาร         
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีผู้บริหาร           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธ ี 
จ านวนทั้งสิ้น ๒๙ คน 
หมายเหตุ   
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 
(COVID – ๑๙) จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ จึงไม่สามารถ ให้มีผู้เข้าร่วมตาม
ค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม         
กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ  
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(หลักฐาน 25) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
ตัวช้ีวัดระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หลักฐาน 
ประกอบ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ แผน ผล 

๑. ด้านสุจริต ๑. สร้างและขยายภาค
เครือข่ายของกระทรวง
ยุติธรรม ให้ขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม 
และการรักษาวินยั
บุคลากรกระทรวง
ยุติธรรมในทุกภาคส่วน 

๒๔. กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานชมรม “ดีเอสไอ   
ใสสะอาด” 
วัตถุประสงค ์ 
เพื่อเป็นกลไกและสร้างเครือข่าย
ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 

ครั้ง ๑ 
 

1 - จัดกิจกรรมเพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ชมรม “ดีเอสไอ ใสสะอาด” โดยมีผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
-  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนา
บุคลากรและจริยธรรม ได้ด าเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการชมรม “ดีเอสไอ     
ใสสะอาด” จ านวน 8 ท่าน  

หนังสือบันทึก
ข้อความ ที่ ยธ 
๐๘๐๑.๕/๑๘๓๘ 
ลงวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
รายงาน
คณะกรรมการ
ชมรม “ดีเอสไอ 
ใสสะอาด” 
(หลักฐาน 26) 

กลุ่มบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 
- 36 - 



 

 

 

 

ส่วนท่ี ๒ 

หลักฐานประกอบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)  

 

 

 

 



 
 
 

 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน หลักฐานแนบ 2 

 โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 บรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรม                      
 ข้าราชการพลเรือน” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 

- 38 - 



  

 
 

หลักฐานแนบ 3 

 กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 บรรยายในหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 

- 39 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

   

หลักฐานแนบ 4 
       บรรจุวิชา “ศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เข้าไปในหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 

- 40 - 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



               

 

หลักฐานแนบ 5 

 กิจกรรม รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ วันพฤหัสบดี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒    
 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น G และบริเวณข้างอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดพิธีปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต 

    หนังสือบันทึกข้อความ ส านักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801/1025 

    ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 

- 41 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

 

หลักฐานแนบ 6 

 กิจกรรม รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร สวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธ 

- 42 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

 

 

 

 

หลักฐานแนบ 7 

 กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือรับรางวัลบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 

- 43 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือรับรางวัลบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 

 

หลักฐานแนบ 8 
- 44 - 

 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

 

 

 

 

หลักฐานแนบ 9 

 กิจกรรม กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานชมรม “ดีเอสไอ  ใสสะอาด” 

- 45 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

 
 

 

 

หลักฐานแนบ 10 

 กิจกรรม การประเมินความเสี่ยง จัดท ามาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

- 46 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

หลักฐานแนบ 11 

 กิจกรรม การประเมินความเสี่ยง จัดท ามาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

- 47 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐานแนบ 12 

 กิจกรรม การประเมินความเสี่ยง จัดท ามาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

- 48 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

 

+ 

หลักฐานแนบ 13 

 กิจกรรม การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมทุจริต 

 

    หนังสือบันทึกข้อความ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ยธ 0801.5/173 

    ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 

- 49 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐานแนบ 14 

 กิจกรรม การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

    หนังสือบันทึกข้อความ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ยธ ๐๘๑๕/๑๓๔๔  
    ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- 50 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐานแนบ 15 

 กิจกรรม การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

- 51 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

 

หลักฐานแนบ 16 

 โครงการ กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 

- 52 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐานแนบ 17 

 โครงการ กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 

- 53 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

  

หลักฐานแนบ 18 

 โครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปูองกันและต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ 
 เผยแพร่ผ่านทาง www.dsi.go.th 
 Facebook DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 Facebook DSI News บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟต์และบริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- 54 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 

http://www.dsi.go.th/


 

หลักฐานแนบ 19 

 กิจกรรม โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว 

- 55 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐานแนบ 20 

 กิจกรรม โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว 

- 56 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐานแนบ 21 

 กิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

- 57 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐานแนบ 22 

 กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกับแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ 
 เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒    
  โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรน์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 

- 58 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 
 

  

หลักฐานแนบ 23 

 กิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
 บรรยายในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ" เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรน์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 

- 59 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

  

หลักฐานแนบ 24 

 บรรจุวิชา “วินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการปฏิบัติงาน 
  ในหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ” 

- 60 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

  

หลักฐานแนบ 25 

 กิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 บรรยายหัวข้อ“พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ 
 เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒   
 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 

- 61 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 
 
 

   

หลักฐานแนบ 26 

   บรรจุวิชา “มาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต”  ในหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ" 

- 62 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐานแนบ 27 

 โครงการ “ตู้สีขาว”" 
 ติดตั้งตู้สีขาวไว้ ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น G และส่วนที่ตั้งปฏิบัติงานกรมสอบสวนดคีพิเศษ  
 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๒ และท าการเปิดตู้ทั้ง ๒ ตู้ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 

- 63 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

 

 

หลักฐานประกอบแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 
 



 

 
 

หลักฐานแนบ 1 

 กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 บรรยายในหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรน์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 

- 65 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
   

หลักฐานแนบ 2 

       บรรจุวิชา “ศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เข้าไปในหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 

- 66 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐานแนบ 3 

 กิจกรรม การจัดท าแนวทางการแต่งกายและ การแสดงตนของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- 67 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐานแนบ 4 

 กิจกรรม การจัดท าแนวทางการแต่งกายและ การแสดงตนของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

        บันทึกข้อความ ที่ ยธ 0801.5/ว 2659 ลงวันที่ 27 กันยายน 2563 

        เรื่อง  แนวทางในการแต่งกายของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- 68 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐานแนบ 5 

 กิจกรรม การจัดท าแนวทางการแต่งกายและ การแสดงตนของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- 69 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

  

หลักฐานแนบ 6 

 กิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
 บรรยายในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ" เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 

- 70 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

  

หลักฐานแนบ 7 

 บรรจุวิชา “วินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการปฏิบัติงาน 
  ในหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ” 

- 71-  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

  

หลักฐานแนบ 8 

 กิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 บรรยายหัวข้อ“พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ 
 เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒   
 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 

- 72 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 
 
 

   

หลักฐานแนบ 9 

   บรรจุวิชา “มาตรการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต”  ในหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ" 

- 73 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

หลักฐานแนบ 10 

 กิจกรรม รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ วันพฤหัสบดี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒    
 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น G และบริเวณข้างอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดพิธีปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต 

    หนังสือบันทึกข้อความ ส านักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801/1025 

    ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 

- 74 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

หลักฐานแนบ 11 

 กิจกรรม รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร สวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธ 

- 75 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

 

หลักฐานแนบ 12 

 โครงการ กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 

- 76 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐานแนบ 13 

 โครงการ กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 

- 77 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐานแนบ 14 

 กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกับแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ 
 เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒    
  โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 

- 78 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 
 
 
 

หลักฐานแนบ 15 

 กิจกรรม รับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

- 79 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

หลักฐานแนบ 16 

 โครงการ “ดีเอสไอ สานฝัน ปันหนังสือ” ปีที่ ๔ 

 กิจกรรมเชิญร่วมบริจากหนังสือใหม่และเก่าที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กในวัยเรียน 

 โดยตั้งจุดรับบริจากหนังสือ G บริเวณโกงกลาง ชั้น ฌ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ 

    หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ยธ 0801/ว 117 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 

     

- 80 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

 

หลักฐานแนบ 17 

 โครงการ “DSI ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต” 

- 81 - 
 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐานแนบ 18 

 โครงการ ดีเอสไอ ท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลภายนอก 

 กิจกรรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้น าสิ่งของ เสื้อผ้า รองเท้า ข้าวสาร และเงินบริจาค  
 ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด จ. นนทบุรี 

- 82 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

หลักฐานแนบ 19 

 โครงการ ดีเอสไอ ท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลภายนอก 

 กิจกรรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โดยได้น าสิ่งของ เสื้อผ้า รองเท้า ข้าวสาร และ เงินบริจาค  
 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัด ปทุมธานี 

- 83 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

  

หลักฐานแนบ 20 

 โครงการ ดีเอสไอ ท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลภายในหน่วยงาน 

 กองปฏิบัติการพิเศษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 จัดเลี้ยงอาหารเย็นให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกเย็นวันพุธ 

- 84 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐานแนบ 21 

 โครงการ ดีเอสไอ ท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลภายในหน่วยงาน 

 กองปฏิบัติการพิเศษได้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓  ณ บริเวณ หน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- 85 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐานแนบ 22 

 โครงการ “ดีเอสไอ ปลูกปุา” 

- 86 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

 

 

 

 

หลักฐานแนบ 23 

 กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือรับรางวัลบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 

- 87 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือรับรางวัลบุคคลต้นแบบ “คนดี ดีเอสไอ” 

 

หลักฐานแนบ 24 
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 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
  

 

 
 

หลักฐานแนบ 25 

 โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “ หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ ๔/๖๒ 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งบุคลากรจ านวน ๒ ราย ได้แก่ นายธีร์ธวัช แก้วชว่ง และนายไพโรจน์ ศรีสวัสดิ์  
 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ 4/62  

ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

ถึง 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

- 89 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐานแนบ 26 

 กิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

- 90 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

  
 

หลักฐานแนบ 27 

 กิจกรรม โครงการดีเอสไอ ร่วมใจเชิดชู ๕ ธันวาคม วันส าคัญของชาติ ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จัดกิจกรรมวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. พันต ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และถวายราชสดุดี น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส  
 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 และวันส าคัญของชาติ 5 ธันวาคม 2562 

- 91 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐานแนบ 28 

 กิจกรรม โครงการดีเอสไอ เทิดไท้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

- 92 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐานแนบ 29 

 กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา  28 กรกฎาคม 2563 

- 93 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

หลักฐานแนบ 30 

 กิจกรรม  โครงการ “ดีเอสไอ เทิดไท้พระแม่แก้วของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓” 

- 94 -  รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 
 

 

 

 

 

หลักฐานแนบ 31 
 

 กิจกรรม กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานชมรม “ดีเอสไอ  ใสสะอาด” 
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 รอบ ๖ เดือน 

 รอบ ๑๒ เดือน 



 

 

 

 

ส่วนท่ี 3  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 



ปัญหา อุปสรรค 

 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเ ศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนติดตามและประเมินผล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ยังขาดระบบการติดตามและรายงานผลที่ทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว           
ที่สามารถเรียกดูได้ทันที ตลอดจนบุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังขาดความเข้าใจแบบฟอร์มการรายงาน และให้ความส าคัญไม่มากกับการรายงาน ข้อมูลที่สมบูรณ์
ครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่ท าให้การติดตามกิจกรรม/โครงการยังไม่ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย ดังนี้ 
 1. เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบุคลากรผู้รับผิดชอบมีภารกิจหลายหน้าที่ในการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกัน จึงท าให้การด าเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน 
เป็นเหตุให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าก าหนด 
 2. กิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังเป็นการด าเนินการงานเชิงเดี่ยว มีการบูรณาการส่วนร่วมกับภายนอกน้อยมาก การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ 
ต่อการด าเนินงานไม่ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 
 3. การด าเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บางโครงการยังไม่มีความต่อเนื่องของโครงการในแต่ละปี 
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ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถน าข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ จึงเห็นสมควรเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าเข้าใจ ให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 2. ควรก าหนดเปูาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์โครงการ 
 3. ควารสร้างระบบการรายงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้รายงาน โดยสามารถรายงานผ่านระบบติดตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามทุจริตฯ                
ซึ่งผู้รวบรวมสามารถเรียกรายงานจากระบบ เพื่อมาประเมินผลในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเสนอผู้บริหารต่อไป 
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